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چکیده
پژوهش حاضر با عنوان بررسی عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم ودهم صورت گرفته است .اهداف این پژوهش عبارتند از
:بررسی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم با توجه به عالیق و سلیقه های مخاطبین ،انتخاب درست عامالن فرهنگی و جذب مدیران دارای روحیه
خالق و با مهارت و میزان کارآمدی مسئوالن فرهنگی می باشد  .مهمترین نظریات مورد استفاده در این پژوهش ،نظریات مارکسیستی و نظریه کارکرد
گرایی ساختاری پارسونز است .به منظور اجرای این پژوهش دوازده فرضیه را با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه درحجم نمونه ای
با تعداد 03نفر از اساتید دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی واحد تهران مرکز،مجتمع ولیعصر (عج) بدست آمده است  .به منظوروایی پرسشنامه
تحقیق از روایی صوری و برای پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ سواالت تحقیق ()./838می باشد .در تحلیل
آماری این پژوهش از شیوه های آماری توصیفی که شامل (فراوانی –درصد فراوانی ) و آمار استنباطی (آزمون سیمرنف –کولموگرف) بهره گرفته شده
است .بر اساس یافته های آماری و تجزیه تحلیل آنها نشان از تایید یازده فرضیه از دوازده فرضیه می باشد .مهمترین عوامل موثر به عنوان متغیرهای
مستقل تاثیر گذار بر متغیر وابسته که(عملکردوسیاستگذاری فرهنگی دولت )است حاکی از معناداری رابطه بین متغیرهایی چون:جذب مدیران کارآمد
ومجرب سیاست زدگی مدیریت فرهنگی ،تعدد نهادهای متولی،وجوددستگاه های ناظر فرهنگی ،قابل اجرابودن دستورالعمل ها و بخشنامه ها،شتابزدگی
درتصمیم گیری های کالن کشور در حوزه فرهنگی،نظام مندبودن تصمیم گیری ها هماهنگی اهداف کمی و کیفی حوزه فرهنگی ،روزآمدبودن قوانین
وهمچنین تعامل سازمانهای فرهنگی بایکدیگرو عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم می باشد .متغیر( وابستگی حزبی مسئوالن ) با
عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معناداری نداشته است .
کلید واژه ها  :سیاستگذاری ،فرهنگ ،دولت،تعامل سازمانهای فرهنگی روزآمدبودن قوانین ،اهداف کمی و کیفی
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مقدمه

زندگی بشر در عصر حاضر ،بیش از هر دوره ديگر با پديده فرهنگی نسبت دارد ومقوله فرهنگ اهمیت محوری در تمامی عرصه
های زندگی بشر دارد .بی ترديد الزمه بقا وپويايی يک نظام سیاسی و اجتماعی،توجه به فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی ،هويت
فرهنگی ،به عنوان عمیق ترين اليه نظام اجتماعی در تحوالت و رفتارهای اجتماعی است .اين موضوع ،تحت تاثیر تحوالت
گوناگون در ابعاد مختلف حیات انسان ها نمايان گشته است .در کشورما بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،مقوله فرهنگ اهمیت ويژه
ای پیدا کرده است و توجه مسئوالن ودست اندرکاران نظام جمهوری اسالمی را به خود جلب کرده است ،سازمانها و دستگاه های
فرهنگی متعددی پس از انقالب اسالمی تاسیس شد و اهداف متنوع و گسترده ای در سرلوحه برنامه های آنها قرار گرفت .براساس
نتايج بدست آمده از بررسی های انجام شده در خصوص سیاستگذاری های فرهنگی دولت می توان گفت ؛که بخشی از عملکردها
و فعالیتهای فرهنگی و سازماندهی های انجام شده از الگوی مشخص برخوردارنبوده ،هر گونه تالش در زمینه سروسامان دادن به
فعالیت های فرهنگی در جامعه ،مستلزم شناخت اهداف و برنامه ها ،شیوه های سازماندهی ،امکانات ونتايج ونحوه نظارت بر اينگونه
فعالیت هاست .بررس ی کم و کیف مطالعات انجام شده در زمینه مديريت فرهنگی در ايران نشان می دهد که در اين زمینه مهم
،مطالعات بصورت جدی مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است و حتی نهادها و سازمانهای متولی ،اقداماتی در اين خصوص
انجام نداده اند ،به هر حال اهمیت اين حوزه مطالعاتی وضعف ها و کاستی های موجود ،چه در زمینه مطالعاتی و پژوهشی و چه در
زمینه عملی واجرايی ،ايجاب می کند که توجه جدی تری به اين عرصه مبذول شود پژوهش حاضر درهمین راستا تدوين شده است
از آنجايی که فرهنگ تبیین کننده باورها ورفتارها وارزشهاست و اعتالی هر جامعه نیز به فرهنگ آن جامعه بستگی دارد .در واقع
فرهنگ؛ مجموعه ای پیچیده ای است که در برگیرنده اعتقادات ،هنر ،اخالقیات ،قوانین ،عادات وهرگونه توانايی ديگری است که
بوسیله انسان ،به عنوان عضو جامعه کسب شده است  ،در عین حال مشکل است عرصه فرهنگ را از سیاست جدا نمود رابطه
فرهنگ وحکومت ،يک رابطه تاثیر گذاری دوسويه می باشد  .نگاه به فرهنگ به عنوان يکی از زمینه های اصلی توسعه و پی بردن
به امکان مديريت فرهنگی برای تغییر در عناصر فرهنگی و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده بسترمناسبی را برای شکل گیری
مفهوم سیاست فرهنگی بوجود آورده است .واژه سیاست فرهنگی ،بر ارزشها واصولی که انسانها رادرمسائل فرهنگی هدايت می
کند اطالق می شود و در واقع سیاست فرهنگی مجموعه تصمیمات کالن است که متصديان امور ،برای تشخیص و تدوين مهمترين
اصول و اولويتهای الزم و ضروری ،درفعالیتهای فرهنگی توافق دارند .حال در بحث سیاستگذاری فرهنگی ،دو مفهوم قابل تفکیک
است؛ يکی مفهوم عام ،که همه وجوه زندگی را شامل می شودوديگری مفهوم خاص  ،که شامل برنامه ريزی برای توسعه همه ابعاد
مانند :اوقات فراغت ،خالقیت فرهنگی ،حقوق فرهنگی ....می باشد ضرورت حضور دولت در عرصه فرهنگ ايجاب می کند تا
زمینه مشارکت انسانها در اين حوزه فراهم آيد ،طبق قانون حقوق بشرحکومتها ملزم به پیشبرد و حفظ فعالیتهای فرهنگی بشر هستند
.سیاستگذاری مناسب فرهنگی ،تشويق و صادرات و خدمات محصوالت فرهنگی ...در حوزه مديريت فرهنگی ،جذب مديرانی که
خود دارای روحیه خالقیت و کارآفري نی در حوزه تولید وانديشه باشند وهمچنین هدفگذاری فرهنگی متناسب با سیاستهای کالن
جامعه بايد صورت گیرد .سیاستگذاری های مناسب فرهنگی ،با در نظر گرفتن سیال بودن حوزه فرهنگ و همچنین نتیجه بخشی
بلند مدت فرهنگ صورت گیرد .از آنجايی که وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی به عنوان مهمترين وزارتخانه متکفل امر فرهنگ و
هنر درقوه مجريه است  ،يکی از وظايفی که اين وزارتخانه بر عهده دارد هدايت وحمايت از فعالیت مراکز وموسسات تئاتر ،سینما ،
مراکز نمايش فیلم و مطبوعات ونظارت برآنهادرچارچوب ضوابط و مقررات و بهبود کیفی وکمی آنها می باشد که وظايفی چون
رشد فضايل اخالقی و استقالل فرهنگی واعتالی آگاهی های عمومی در زمینه های مختلف و رشدو شکوفايی استعدادها ورواج
فرهنگ و هنر اسالمی را برعهده دارد  .سیاستگذاری و برنامه ريزی ،هدايت ورشد وتوسعه فعالیتهای فرهنگی و مطبوعاتی واطالع
رسانی است .برنامه ريز ی ونظارت بر اجرای قانون حمايت از هنرمندان است .برنامه ريزی برای ايجاد انگیزه درهنرمندان به منظور
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تولیدبرنامه های فرهنگی وهنری درابعاد مختلف است و ارزشگذاری به تجربه و منزلت هنرمندان ،نويسندگان کشور وبرنامه ريزی
،فرهنگ سازی و ايجاد وحدت رويه در عرصه اطالع رسانی به منظور حمايت ازآزادی اطالعات و استقرار جامع مديريتی ،همچنین
فراهم کردن بسترهای مورد نیاز وحمايتهای الزم درزمینه تکثیر و اجرای آثار فرهنگی ،هنری ،مطبوعاتی به منظور پويايی ورشد و
تعالی کمی و کیفی آن درجامعه است .مطالعه وتحلیل اقتصادی اجتماعی فرهنگی به منظورشناخت نیازها وانتظارات جامعه صورت
می گیرد.حال پرسشی که در اينجا مطرح می شود آنست که؛ براستی چه عواملی موثر بر عملکردو سیاستگذاری فرهنگی دولت
نهم ودهم در اين راستا بوده است ؟
سیاستگذاری فرهنگی ،از مفاهیمی است که ازچهار دهه پیش در کشورهای جهان به آن توجه شده است .از داليل توجه به امر
سیاستگذاری فرهنگی دولت آن است که کشور ما در مسیر توسعه گام بر می دارد وبا توجه به نقش اساسی فرهنگ در امر توسعه
،لزوم توجه به سیاست فرهنگی اجتناب ناپذير است .دلیل توجه ديگربه مبحث سیاستگذاری فرهنگی به نابهنجاری ها وضعفهای
فر هنگی باز می گردد که امروزه دامنگیر جامعه ايرانی شده است می توان به عنوان مثال رواج فرهنگ فردگرايی ،ضعف تعلق به
هويت ملی ،فقدان پويايی ونشاط فرهنگی ،کاهش اعتبار فرهنگی گروه های مرجع اشاره کرد .اين مشکالت ريشه در برنامه ريزی
و پژوهش های فرهنگی داردکه ازسیاس ت های غلط اثر پذيرفته است .فقدان سازمانی که توانايی جذب و هدايت و راهنمايی
نخبگان و فرهیختگان فرهنگی راداشته باشدو مديرانی که فاقدروحیه کار آفرينی وخالقیت بودند.سیاستهای اتخاذی غیر عملیاتی
وآرمانگرايانه که بانگرش غیر محققانه تنظیم شده است.همچنین ناديده گرفتن مخاطبین فرهنگی و هنری ،موجب شد که بسیاری
فرهنگ دوستان ازسازمان فرهنگی فاصله گرفته ونقش معاند را بازی کند ،همچنین تعامل نادرست باعث به هدر رفتن میلیاردها
تومان بودجه فرهنگی شد  ...مواردی از اين قبیل موجب شد که پژوهشگردر اين عرصه به تحقیق وبررسی پرداخته و آن را مورد
توجه قرار دهد.در نتیجه به مطالعه و بررسی اهداف ذيل پرداخته است
بررسی عملکرد وسیاستگذاری فرهنگی دولت با توجه به عاليق و سلیقه های مخاطبینبررسی عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت در انتخاب درست عامالن فرهنگیبررسی میزان کارآمدی مسئوالن فرهنگیبررسی عوامل موثر بر عملکرد وسیاستگذاری دولت در جذب مديران دارای روحیه خالقیت و مهارتتعریف مفاهیم
فرهنگ :فرهنگ يا تمدن ،مجموعه پیچیده ای شامل :معارف ،معتقدات ،هنرها ،صنايع ،فنون اخالق ،قوانین سنن و باالخره عادات
،رفتار ها وضوابطی که فرد به عنوان عضوی از جامعه خود فرا می گیرد و در برابر آن جامعه وظايف و تعهداتی بر عهده دارد
.يااينکه فرهنگ عبارت است از هر چیزی که مردم دارند ،فکر می کنند و به عنوان افرادی ازجامعه خود به آن عمل می کنند
(فرارو.)54 : 2933،
سیاست فرهنگی  :واژه سیاست فرهنگی به طور عام به ارزشها اصولی که موجودات اجتماعی را در مسائل فرهنگی هدايت و
راهنمايی می کند اطالق می شود .سیاست فرهنگی هر چند اغلب توسط دولتها و قوه مجريه تعیین می شود اما تعداد بسیاری از
موسسات ديگر در بخش خصوصی همچون سازمان های اجتماعی ،در اين امر دخیل هستند .سیاست فرهنگی ،اصول راهنما برای
کسانی که تصمیمات و اقدامات آنها بر زندگی فرهنگی تاثیر گذار است ،فراهم می کند .
سیاست فرهنگی ،به مجموعه وسیعی از اقدامات اطالق می شودکه هدف و جهت آنها توسعه ی حیات فرهنگی است .موضوع
سیاست فرهنگی نگرش و تلقی خالق و وسیع به جامعه انسانی است .تقويت جامعه از طريق فرهنگی است و حضور سازنده و موثر
فرهنگی در نیل به اهداف توسعه انسانی است .سیاست فرهنگی ،بعضی اوقات بصورت آشکار از طريق يک فرايندتعريف شده
توسط يک سازمان متولی اين امر تعیین می گردد.
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دو دسته سیاستهای فرهنگی سنتی ،بر حفظ ونگهداری و سیاست های فرهنگی جديد ،مبتنی برسازماندهی فرهنگی رامی توان
مدنظر قرار داد ،در سیاست فرهنگی سنتی هدف در اختیار گذاشتن میراث فرهنگی نخبگان برای عموم مردم است که تصور می
شودکه با افزايش اشکال سنتی فرهنگی مثل موزه ،کتابخانه وتئاتر به گسترش فرهنگی کمک می شود.
تاکید اين سیاست بر افزايش مصرف فرهنگی است ،در اينجا خواسته ها وعاليق مردم چندان موردتوجه قرار نمی گیرد وفرهنگ،
محصول بیرون از فرد است که تنها مورداستفاده قرارمی گیرد .اما در سیاست فرهنگی جديد؛ هدف ،خودفرد است توسعه فرهنگی
به پرورش فرهنگی دردرون فرد می انجامد ،تاجايی که او خود می تواند به تولید فرهنگ اقدام کند .در مدل سنتی ،مداخله ی
دولت در فرهنگ بسیار زياد است .ساليق ونیازهای مردم کمتر توجه می شود و ايجاد يک يا چند مرکز فرهنگی دردستور کار
دولت قرار می گیرد .که همین موجب خودموفق پنداری سیستم دولتی می شود .اما مدل دوم دولت نه به عنوان مداخله گر،بلکه به
عنوان حامی فرهنگ عمل می کند.
در اين مدل تاکید بر ايجاد ظرفیت و توانايی در افراد ،به منظور ساختن فرهنگ های خرد ،مختص به خودشان در راستای اهداف
ملی است ودولت با ايجاد فضاهای فرهنگی ،دسترسی افراد جامعه به تولیدومصرف فرهنگی راباال می برد« .مرکز اسناد انقالب
اسالمی »
حقوق فرهنگی :حقوق فرهنگی ،از پايه های اساسی سیاست فرهنگی است .در سال  2351پس ازتاسیس سازمان ملل متحد،
اعضای اين سازمان اعالمیه ای جهانی حقوق بشر راتصويب کردند که اعالم کرد ،هر فرد از حق مشارکت آزادانه در زندگی
فرهنگی جامعه برخوردار است ،همچنین هر فرد دارای فرهنگی است همان طوری که اودارای حق کار کردن است .حقوق
فرهنگی ،بنیان و اولین هدف سیاست فرهنگی است .
سیاستگذاری فرهنگی :سیاستگذاری فرهنگی ،شامل اصول وراهبردهای کلی و عملیاتی شده ای است که برنوع وعملکرد
فرهنگی يک نهاد اجتماعی استیال دارد .به اين اعتبار ،منظومه ای سامان يافته از اهداف نهايی درازمدت و میان مدت قابل سنجش و
نیز ابزارهای وصول به آن اهداف را در بر می گیرد .به عبارت ديگر ،سیاستگذاری فرهنگی ،نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر
مسئوالن فرهنگی می باشد و راهنما ودستورالعمل برای مديران فرهنگی خواهد بود .
توسعه فرهنگی :توسعه فرهنگی ،فرايندی است که در طی آن با ايجاد تغییراتی در حوزه های ادراکی ،شناختی ،ارزشی وگرايش
انسان ها ،قابلیت ها و باورها ،شخصیت ويژه ای را در آنها بوجود می آورد ،که حاصل اين باورها و قابلیت ها ،رفتارها و کنش های
خاصی است که مناسب توسعه است .به عبارتی حاصل فرايند توسعه فرهنگی ،کنار گذاشتن خرده فرهنگ های نامناسب توسعه ای
است.
توسعه فرهنگی دگرگونی است که از طريق تراکم برگشت ناپذير عناصرفرهنگی در يک جامعه معین صورت می گیرد .توسعه
فرهنگی فراگردی است که درآن سنت ها وتجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرايط تازه بازانديشی و بازسازی می شوند و از
اين طريق جامعه خود رابارور می کند و توانايی های بالقوه انسان ها شکوفا می شود« .ازکیا»51: 2913 ،
شاخصهای فرهنگی  :ارزيابی فرهنگی و تحوالت فرهنگی تنها با بکارگیری شاخص های مناسب امکان پذير است .امور فرهنگی
که در سال  2311درکنفرانس عمومی يونسکو تصويب شد ،شامل فهرستی از ده مقوله میراث فرهنگی ،مطبوعات و انتشارات
موسیقی ،هنرهای نمايشی  ،هنرهای تجسمی ،سینما  ،عکاسی و برنامه های راديويی ،فعالیت های اجتماعی وفرهنگی ،ورزش ،بازی
ها وطبیعت (محیط زيست ) بود .يونسکو در گزارش جهانی فرهنگ،در سال  2331و  2112به ارائه شاخص های فرهنگی
کشورهای مختلف جهان ،همراه با داده های مربوط به آنها پرداخته است .
البته اين شاخصها تنها ج نبه هايی ازفرهنگ جهانی را که با آسانی قابل تشخیص است نشان می دهد .در گزارش سال 2331
حدود 224شاخص معرفی شده که طبقات اصلی شاخصهای ارائه شده به شرح زير است:
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فعالیت فرهنگی  :روزنامه ،کتاب  ،کتابخانه ،موسیقی ،بايگانی وموزه ها  ،راديو وتلويزيون ،سینما ،هنرهای نمايشی ،تعطیالت
عمومی ،محوطه های میراث جهانی ،تجارت کاالی فرهنگی ،جهانگردی بین المللی ،ارتباطات وفناوری جديد .
گرایش های فرهنگی :کتاب ،روزنامه و اوراق چاپی ،راديو وتلويزيون ،سینما  ،ارتباط و سفر ،مبادالت فرهنگی ،پذيرش کنوانسیون
های فرهنگی ،کنوانسیونهای حقوق بشر ،محیط زيست .
مدیریت فرهنگی :مديريت فرهنگی ،علم وهنر به کارگیری منابع ونیروها ،درراستای رسیدن به اهداف موردنظر می دانند در يک
تعريف علمی ،مديريت عبارت از:
فراگرد به کارگیری موثرو کارآمد منابع مادی و انسانی برمبنای يک نظام ارزشی پذيرفته شده که از طريق برنامه ريزی،
سازماندهی ،بسیج منابع ،امکانات  ،هدايت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد.
ابعاد و چارچوب های مديريت فرهنگی  :برنامه ريزی ،سازماندهی ،بسیج منابع و نیروها ،هدايت ورهبری ،کنترل و نظارت
(.رضايیان،علی)1: 2911،
برنامه ریزی فرهنگی :برنامه ريزی فرهنگی ،کوشش آگاهانه و سازمان يافته دولت ،برای ايجاد تغییر در وضع موجود
ودستیابی به اهداف مطلوب در حوزه های مختلف فرهنگی دانست(اکبری ،محمد علی ؛ .)25 :2912بین مفهوم برنامه ريزی
فرهنگ وبرنامه ريزی فرهنگی تفاوت عمیق وجود دارد .درمفهوم اول برنامه ريزی برای حوزه فرهنگ مدنظر است ،اما در معنای
دوم اين واژه کاربرد گسترده تری دارد و با مجموعه ای از وظايف و رشته های علمی ،از جغرافیای انسانی تا طراحی شهری،
برنامه ريزی اقتصادی سیاست گذاری اجتماعی و سرانجام برنامه ريزی استراتژيک پیوند دارد هنگامی که اصطالح برنامه ريزی
فرهنگ را به کار می بريم منظور هماهنگ سازی فعالیت های فرهنگی و هنری در جامعه است وآنگاه که از واژه برنامه ريزی
فرهنگی استفاده می کنیم ،منظور نحوه به کارگیری منابع فرهنگی به منظور توسعه يکپارچه شهرومناطق وکشورهاست ،به عبارت
دقیق تر برنامه ريزی فرهنگی ،فرايند تشخیص پروژه ها  ،طراحی برنامه ها و مديريت استراتژی های اجرا است .هدف اين نوع
برنامه ريزی در واقع يک نگرش فرهنگی به انواع سیاست گذاری های عمومی است(ايوانز ،گريم ؛.)95 :2912
 برنامه ريزی فرهنگ :نگرش برنامه ای ومديريتی به فرهنگ"برنامه ريزی برای فرهنگ" برنامه ريزی فرهنگی  :نگرش فرهنگی به برنامه ريزی "بکارگیری فرهنگ برای برنامه ريزی "برنامه ريزی فرهنگی ،مبتنی برمجموعه ای از اهداف و الگوهای پیش بینی است .برنامه ريزی با سیاست گذاری فرهنگی ،شامل
اصول و راهبردهای کلی و عملیاتی شده ای است که بر نوع عملکرد يک نهاد اجتماعی در امور فرهنگی استیال دارند وبه اين
اعتبار منظومه ای سازمان يافته از اهداف نهايی درازمدت  ،میان مدت  ،قابل سنجش و نیز ابزارهای وصول به آن اهداف رادر بر
می گیرد .بنابراين الگوی سیاست گذاری فرهنگی الزاما بر اساس هدف گذاری های خاص که از اصول راهبردهای کلی و
عملیاتی شده خود اخذ می کند سامان می يابد .سیاستگذاری فرهنگی فاقد هدف گذاری های پیشین  ،چیزی جز ترجمان عدم
سیاست گذاری فرهنگی نیست(کاشی ؛ .)44 :2933اگر برنامه ريزی فرهنگی را در معنای کلی بکار بريم برنامه ريزی فرهنگی،
عبارتند از :تالشی آگاهانه برای تغییر نگرش ها اعتقادات آداب و رسوم ،ارزشها و هنجارها ی نسبتا پايدار و بادوام جامعه مطابق
خواست و الگوی ذهنی برنامه ريزاست.اما اگر فرهنگ را در معنای محدود به کار بريم تعريف برنامه ريزی فرهنگی متفاوت و
محدودخواهد بود،در اين معنا :برنامه ريزی فرهنگی ،عبارت است از  :تالش آگاهانه و سنجیده برای تغییر فعالیت ها و
محصوالت فکری و هنری ،در راستای دستیابی به اهداف مطلوب و مورد خواست برنامه ريز يا برنامه ريزان (ايوانز ،گريم
؛ .)95 :2912:محمد رضا تاجیک ،بر اساس برداشتی که ازمفهوم برنامه ريزی فرهنگ دارد ،به عقیده وی برنامه ريزی در کلی
ترين تعريف عبارت است از :تالش آگاهانه برای تغییر در يک موضوع مطابق يک الگوی ذهنی که ازپیش توسط برنامه ريز
تعريف شده است برنامه ريزی فرهنگی عبارتند از :هر کوششی برای ايجاد تغییراتی آگاهانه مطابق با الگوی ذهنی پیشین در
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زمینه باورها ،عقايد ،ارزش ها احساسات و رفتارها که با خصوصیت نسبتا پايداری ازعقايد موردی متمايز می شود (.تاجیک
 )224 :2933،مسعود چلبی نیز براساس برداشتی که ازفرهنگ به عنوان مجموعه ای ازنمادها ،انديشه ها ،ارزشها و هنجارها ارائه
میدهد ،برنامه ريزی را به معنای تغییرات محتوايی کم و بیش آگاهانه درمجموعه فوق می داند(چلبی .)9 :2934،
ديدگاه های نظری موجوددر خصوص برنامه ريزی وسیاست گذاری فرهنگی ،دو ديدگاه نظری متفاوت در خصوص برنامه ريزی
فرهنگی را می توان از يکديگر تفکیک نموداين دو عبارتند از :
دیدگاهی که با سیاست گذاری وبرنامه ریزی در عرصه فرهنگ مخالف است

بر اساس اين ديدگاه  ،اتخاذ سیاست فرهنگی مشخص ،تهديدی علیه آزادی انتخاب فرد و توسعه تجاری است(گوردن
،کريستوفر،و ماندی ،سايمون  .)14:2912از طرف ديگر فرهنگ  ،مقوله ای کیفی و حاصل زندگی عده کثیری ازمردم در يک
شرايط مشابه و در مدت زمان نسبتا طوالنی است .لذا نمی توان و نبايدآن را ازامر متعالی و کیفی به زمین خاکی وعالم انسانی برنامه
ريزی تنزل داد .اين ديدگاه ،ديدگاهی است که توسط اکثر کشورهای اروپايی و آمريکای شمالی پیگیری می شود .در آمريکا
مخالفت با برنامه ريزی وسیاست گذاری فرهنگی بر سه استدالل زير استوار است :
 تنظیم سیاست های هماهنگ در اين عرصه ،بر فعالیت سازمان های خصوصی تاثیر مختل کننده دارد .سیاست گذاری فرهنگی دولت ،باعث مداخله نابجای دولت درتوسعه فرهنگی می شود . اين مداخله بر لزوم تبعیت (نه هدايت کنندگی ) دولت در عرصه فرهنگ از بخش خصوصی تاثیر منفی دارد(وحید ،به نقل ازکتاب سیاست گذاری و فرهنگ در ايران امروز .)25:
دیدگاهی که سیاست گذاری فرهنگی را یک ضرورت می داند

اين ديدگاه که عمال شامل گروه نسبتا وسیعی از ديدگاه های مختلف است برنامه ريزی وسیاست گذاری فرهنگی رانه تنها امری
میسر و شدنی ،بلکه آن راالزامی واجتناب ناپذير محسوب می نمايد در اين ديدگاه برنامه ريزی فرهنگی ،تهديدی برای آزادی
انتخاب فرد محسوب نمی شود و اگر هم باشد اصوال گريزی ازآن نیست .اگر ديدگاه اول را ديدگاه فرهنگی لیبرالیسم بنامیم
انديشه فردمستقل و امیال وخواست های ويژه او که نبايد محدوديت و الزام بیرونی بر او حاکم بوده وبرا ی او تعیین تکلیف نمايد،
درمرکز آن جای می گیرد (کاشی ؛.)15 :2933
نقش و جایگاه دولت در برنامه ریزی فرهنگی

با توجه به اينکه برنامه ريزی فرهنگی امری کالن و گسترده است ،برنامه ريزان فرهنگی معموال دولتها هستند ،از اين رو نقش دولتها
در برنامه ريزی فرهنگی تا حدودی امری پذيرفته شده است .اختالف نظری موجوددرخصوص نقش دولت در برنامه ريزی فرهنگی
بیشترمربوط به میزان و نحوه دخالت دولت هاست  ،نه در اصل تاثیرو دخالت دولت ها در برنامه ريزی فرهنگی .باتوجه به تجربیات
کشورهای جهان درزمینه برنامه ريزی و سیاست گذاری فرهنگی دوشیوه تقريبا متفاوت درخصوص میزان ونحوه دخالت دولت ها
در برنامه ريزی فرهنگی می توان شناسايی کرد-2:حمايت يا شیوه های که معتقد به دخالت حداکثر دولت درامر برنامه ريزی
فرهنگی است  .اين شیوه که يکی ازنمونه های آن در آسیا ،کشور ايران ودراروپا ،کشور فرانسه است دخالتهای دولت را در برنامه
ريزی فرهنگی به رسمیت می شناسد و اصوال تنها برنامه ريزاصلی فرهنگی رادولت می داند تاريخ سیاست کشور فرانسه از زمان
طرح ريزی آن در قرن شانزدهم تاکنون  ،نمايانگر نقش محوری دولت در ارتقا و ساماندهی دانش ،هنر ،فرهنگ و شکل گیری
تدريجی ساختارهای وزارتخانه ها و تصويب بودجه های ملی بوده است .به عنوان مثال می توان به تاسیس کتابخانه ملی فرانسه
،تاسیس دبیرخانه هنرهای زيبا در قرن نوزدهم ،تاسیس موزه هنری لور و تاسیس وزارتخانه ای مستقل بانام وزارت فرهنگ در سال
 2343اشاره کرد آندره مالرو ،نخستین وزير فرهنگ کشور فرانسه در امور فرهنگی ،موازينی را پیش روی همگان قرار داد که
اعقاب او نیز دنباله رو اين راه بودند ،از جمله اين موازين می توان به حفاظت از میراث فرهنگی کشور ،خلق هنرهای معاصر
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،آموزش فرهنگ و هنر و نشر آن در تمامی سطوح جامعه ،تمرکز زدايی اداری وتدوين نظام نامه برای بازارهای صنعتی فرهنگ
اشاره نمود .بر اساس تعريف مالرو  ،تمرکز زدايی عبارت است از :انتقال قدرت ومنابع از سطوح مرکزی دولت به سطوح فدرال با
حفظ مرکزيت دولت(به نقل ازسايت دبیرخانه عالی انقالب فرهنگی سیاست فرهنگی فرانسه ؛.) www.iranculture.org
 -2متولی گری يا شیوه ای که معتقد به حمايت دولت از فعالیت ها و امور فرهنگی ونظارت بر آنهاست اين شیوه برنامه ريزی دولت
راتنها به اين دوعرصه يعنی حمايت و نظارت محدود می نمايد دهه جهانی فرهنگی که از دهه  2311آغاز شد،اعتراف انديشمندان
رابه اين حقیقت آشکار ساخت که نابرابری هايی که مشخصه جهان کنونی هستند نشان می دهند ،می توان عوامل اقتصادی را تنها
مرجع توسعه دانست  ،اگر هدف از توسعه ايجاد زندگی بهتر برا ی هر فرد است در اين صورت ،توسعه بايد مبتنی براستفاده از منابع
انسانی آن جامعه واز طريق آزادی بیان درباره عاليق وتمايالت اعضا آن جامعه باشد ،اين ديدگاه سبب افزايش توجه به فرهنگ شد
ودر کشورهای جهان سوم که دولت ها خودرامتولی توسعه می دانستندناگزير متوجه فرهنگ نمود،از طرف ديگر باتوجه به
گسترش توجهات به سود حقوق فرهنگی ،توجیه الزم برای تمام دولت ها جهت در دسترس قرار دادن فرهنگ به ويژه کاالی
فرهنگی برای همگان فراهم شد،اما يک مسئله حائز اهمیت وجودداشت ،وآن تعیبن حدود دخالت دولت بودواينکه آيا يک دولت
بايدناظر باشد يامتصدی ؟ جوابی که ازسوی سازمان يونسکو به اين سوال داده شد اين بود که دخالت دولت بايد محدودبه فراهم
آوری امکانات برای رشد وتعالی فرهنگ توسط فرهنگ دوستان باشد،دخالت بیش از حددولت ،عرصه رابرفرهنگ دوستان
وفرهنگ ورزان تنگ کرده و خالقیت ومشارکت آنها رادر اين عرصه پايین می آورد  ،باتعیین حدود دخالت دولت می توان
عرصه برای فعالیت بخش خصوصی وعالقمندان به اين حوزه را باز کرد .در جهان کنونی اکثر دولتهای پیشرفته ،چنین سیاستی
راپذيرفته ودر امربرنامه ريزی فرهنگی برای دولت جايگاه تولی گری قائل هستند .
شروط برنامه ریزی فرهنگی مطلوب

کريستوفر گوردن و سايمون ماندی برای برنامه ريزی فرهنگی مطلوب،پنج شرط اساسی قائل هستند:
-1تعادل سیاسی  :تعادل يعنی ترويج و پیشبرد فرهنگ صرفا خود فرهنگ و نه اهداف احزاب سیاسی ،به خصوص ملی گرايی
تهاجمی  .فرهنگ منطقی ،فرهنگی است که به روی همه فرهنگ های ديگر باز است ،مراجع دولتی اغلب ابراز می دارند هدف
آنان ،برقراری ارتباط با نتايج حمايت فرهنگی ،در عین حفظ فاصله با محتوا وبرنامه های فرهنگی است ،تحقق اين هدف مستلزم آن
است که وزيران فرهنگ عالوه بر ايجاد گروه های ارزياب ،در روند تصمیم گیری های اداری  ،خودرا درحاشیه نگه دارند و از هر
گونه اعمال نفوذ برای انعکاس خط مشی دولت بپرهیزند .
-2سرمايه گذاری واقع بینانه  :اگر فعالیت های فرهنگی با منابع کافی پشتیبانی نشوند ،ساختار آن با تداخل ها ی مداوم و بحران
های مديريتی روبرو خواهد شد .
-3تدوين چارچوب قانونی عاری از تعصب  :ق وانین تجاری بايد به نفع تولیدکنند گان فرهنگی و هنرمندان طراحی شوند .الزام همه
شبکه ها به باال بردن کیفیت فرهنگی برنامه ها ،وضع قوانین حمايت از محیط زيست و فرهنگ ،حصول توافق بین المللی در
خصوص جابه جايی کاال وخدمات فرهنگی و غیره می باشد .
-4تشويق تجارت و صنعت فرهنگی  :يک سیاست فرهنگی مطلوب  ،نیازمند تجارت و صنعت فرهنگی آزاد و قدرتمند است
.جنبه های مختلف اين تشويق عبارتند از  :گنجاندن جنبه های فرهنگی درکلیه امور توسعه عمومی  ،طرح های بازسازی  ،برنامه
های کارآموزی وتوافق نامه های مردمی ،برتری دادن فوايد فرهنگی بر استدالل های تجارت آزاد درقوانین تجاری  ،معافیت
حمايت صنايع فرهنگی ازمحدوديت های يارانه ای و نزديک کردن صنايع فرهنگی سازمانهای هنری و نهادهای آموزشی به
يکديگر از طريق تخفیف مالیاتی .
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-5آموزش  :از جمله فعالیت های اين بخش ،تعیین موقعیت برتر برای موضوعات فرهنگی در کلیه بخش های نظام آموزشی
،اجباری شدن دروس هنری در کلیه سطوح ،تبديل بافت فرهنگی و محیط زيست به يک زمینه تحقیقاتی ،الزام کلیه موسسات
فرهنگی به داشتن برنامه آموزشی و غیره (گوردن کريستوفر وماندی سايمون.)22: 2912 ،
ویژگی های برنامه ریزی فرهنگی مطلوب

 برنامه ريزی فرهنگی بايد منعطف باشد . انضمامی و تجربی باشد . از يک سو برا ساس تعريف محدود فرهنگ استوار باشد واز سوی ديگر انتخابی بوده و صرفا به برخی از متغیرهای راهبردی ،درسطح فوقانی جامعه توجه کند.
ويژگی ساختاری داشته باشد نه اجباری  .به عبارتی ديگر ،برنامه ريزی فرهنگی بايددرصدد تاسیس فرصت های ساختاری برآيد تامردم به روشی خاص درآن رفتار نمايند ،نه اينکه مستقیما برای انجام کاری تحت فشار قرار بگیرند .
ويژگی مشارکتی ومردمی داشته باشد .برای جلب مشارکت عموم بايد حتی المقدور ويژگی داوطلبانه داشته باشد زيرا اين نوع برنامه ريزی همچنان که از نام آن استنباطمی شود،با عنصر فکروانديشه سروکار داردو اين امر بدون مشارکت داوطلبانه مردم میسر نخواهد شد .
 واقع گرايانه باشد ،به عبارت ديگر ؛ با توانايی های سیستم سازگار بوده و امکانات و ظرفیت های موجود درجامعه رامدنظر قراردهد .
منطبق با وجدان عمومی جامعه باشد .آينده نگر باشد(صالحی امیری ؛.)223 : 2932 به قلمرو ملی محدود نشودبلکه با اتخاذ چشم اندازی وسیع ،مسائل بین المللی  ،بین منطقه ای و جهانی نیزمدنظرقرار گیرد  ".برایهمکاری با ساير دولتها ،موسسات تجاری ،انجمن های داوطلبانه و خصوصی ونهادهای ديگر بايد در صدد يافتن راه های جديدی
برآيد ضمن اينکه تاثیرمثبت روند جهانی سازی در خالقیت محلی ،از نظر ايجاد فرصت ها و امکانات بازار بايدموردبررسی قرار
گیرد اثرات مثبت ومنفی بازارهای جهانی بر صنايع فرهنگی محلی نیز ،از جمله مسائلی است که بايدمورد مطالعه قرار گیردتا بتوان
برای حمايت از اين صنايع  ،ورشدفرهنگی و اقتصادی آنها ،اقداماتی را پیش بینی کرد "(گزارش جهانی فرهنگی .)423 : 2933 ،
به امر تنوع فرهنگی ،که به خالقیت درتولیدآثارهنری منجر می شود ،توجه ويژه ای داشته باشد .با توجه به محدوديت منابع وامکانات و همچنین مشکالت ،اولويت گذار باشد بر اساس اجماع و نوعی توافق رسمی و اتفاق نظر میان مسئوالن و متولیان امورشکل گرفته باشدو کارشناسان و بخش اجرايینیزمصمم به اجرای آن باشد .برنامه فرهنگی ملی ،بر اساس يک فرايند سیاسی است ؛ فرايندی که سیاست مداران آن را آغاز می
کنند و میان رهبران سیاسی و برنامه ريزان برای تحقق اهداف فرهنگی  ،بايد میان رهبران سیاسی و برنامه ريزان پیوسته تبادل
نظرصورت گیرد برنامه ريزی نمی تواند از فرايند سیاسی جدا افتد و بی توجه به آن ادامه يابد .در صورتی که کارکنان چه
کارشناسانی که برنامه را تهیه می کنند و چه کارمندانی که آن را اجرا می نمايند ؛ برای اجرای آن مشتاق نباشند و يا ورزيدگی
کافی نداشته باشند ،برنامه رابا شکست مواجه می کنند .
براساس يک الگو و رويکرد فرهنگی کالن شکل گیرد و در مورد آن الگو و رويکرد  ،میان مسئوالن و کارشناسان اتفاق نظروجودداشته باشد  .به عبارت ديگر ،انگاره نظری حاکم بر سطوح عالی برنامه ريزی و سطوح کارشناسی متفاوت نباشد ؛ زيرا وجود
شکاف نظری در اکثرابعاد محورهای انگاره نظری ،سطوح عالی برنامه ريزی و سطوح کارشناسی ،موجب ابهام مفهومی ،عدم
تفاهم می ان سطوح عالی  ،میانی و اجرايی ودر نتیجه ظاهر شدن گسست ودرهم ريختگی ،درحوزه برنامه ريزی فرهنگی می شود و

عوامل موثر بر عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم 213 /

از سوی سیاست گذاران اهداف و راهبردهايی تعیین می شود که برای سطوح کارشناسی از ابهام نظری برخوردار است .متقابال
طرح ها وبرنامه هايی از سوی کارشناسان ارائه می شود که از نگاه سیاست گذاران مبهم است(رجب زاده .)31 :2934،
ارزیابی برنامه ها و اهداف بخش فرهنگ در برنامه های توسعه

قوانین ومقررات بخش فرهنگ بیشتر شامل  :اصول وسیاست های فرهنگی جمهوری اسالمی ايران ،قوانین برنامه اول ،دوم،سوم
وچهارم توسعه اقتصادی اجتماعی وفرهنگی ،مصوبات مجلس شواری اسالمی ،بخشنامه های دولت وآيین نامه ها ،مقررات
خودسازمان ها ونهادهای فرهنگی است .تاکنون چهار برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در کشورمان به تصويب رسیده
است  .اين برنامه ها مهم ترين اسنادی هستند که مجريان بر اساس آن دربخش های مختلف دست به اقدام می زنند وعملکردآنها را
نیز می توان بر اساس اهداف تعیین شده در اين برنامه ها موردارزيابی قرارداد .در برنامه های چهار گانه توسعه ،سال های (-39
11؛35-31؛33-19؛ .)15-11برای بخش فرهنگ اهداف کیفی وکمی متعددی درنظر گرفته شده است .برخی از اهداف کیفی
تعیین شده در برنامه اول ،نظیر پرورش وتعالی انسان رشدفضايل اخالقی،مبارزه با کلیه مظاهر فساد وتباهی ،صدور فرهنگی انقالب
گسترش فرهنگ و حل معضالت اجتماعی و غیره نشانگر نوعی آرمان گرايی در تدوين برنامه های بخش فرهنگ است .برنامه
هايی که احتماال بايد در طو ل چهار سال محقق شوند .اين موضوع در مورد برنامه های دوم و تاحدودی سوم و چهارم نیز مصداق
دارد .قسمت عمده ای از اهداف کمی که در برنامه اول برای بخش فرهنگ در نظر گرفته شده است ،اصوال ارتباط چندانی با برنامه
های کیفی ندارند و هیچ الزام منطقی وجود ندارد که اگر اهداف کمی محقق شوند اهداف کیفی نیز محقق خواهند شد .لذا اگر
اهداف کمی به عنوان شاخص هايی برای تحقق اهداف کیفی و سنجش آنها در نظرگرفته شده باشند مسلما ارتباط اين دو به خوبی
درک نشده است .بررسی آمارهای منتشر شده از سوی دولت به صورت گزارش های مربوط به عملکردوزارتخانه های مختلف در
هرسال و يا آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ايران نشان می دهد بخش اعظمی از برنامه های کمی پیش بینی شده درقانون برنامه
های اول ،دوم و سوم محقق شده است (حسینی .)52 : 2912 ،تفاوت های قابل مالحظه ای به لحاظ صوری و شکلی در چهار قانون
برنامه توسعه مشاهده می شود که به برداشتهای متفاوت از اهداف منجر می شوند .در قانون برنامه اول،تعداد قابل توجهی اهداف
کیفی در نظر گرفته شده است .برخی از اين اهداف ،اصوال کیفی نیستند اما بااين وجود،دررديف اهداف کیفی ذکر شده اند .به
منظور تحقق اين اهداف ،تعدادی اهداف کمی و سیاستهايی که در اصل بايد اهداف کمی را به اهداف کیفی پیوند می داد ،پیش
بینی شدند .قانون برنامه دوم تفاوت هايی باقانون برنامه اول داشت ،اوال فاقد اهداف کمی بود هر چنددر پیوستهای اليحه اين برنامه
ازاهداف کمی هم نام برده شده بود و در بررسی عملکرد ساالنه بخش های مختلف ،اين اهداف موردتوجه قرار گرفت ثانیا
،اهداف کالن کیفی و کمی به صورت جداگانه ذکر گرديد و بر حسب بخش ها و زير بخش ها تفکیک نشد و اينکه چه تعداد
ازاين اهداف فرهنگی محسوب می شوند ،بیشتر به دريافت پژوهشگر ازماهیت اهداف بستگی دارد(همان منبع  .)52:قانون برنامه
سوم و چهارم توسعه کشور به لحاظ شکلی ،به يکديگر شباهت دارند و در هر دو آنها ،اگر چه اهداف به صورت مجزا و مشخص و
با عناوين کیفی و کمی مشخص نشده اند ،اما اهداف کیفی و کالن باتیتر مشخص ذکرو اهداف خرد وکمی در زير مجموعه آنها
قرار داده شده اند  .به نظر می رسد تداوم و استمرار الزم درپیگیری اهداف،به خصوص اهداف کیفی در برنامه های توسعه مشاهده
نمی شود.در مجموع نمی توان اهدافی رامشخص کردکه در هر چهاربرنامه ذکر و بر تحقق آنها در تمام برنامه ها تاکید شده
باشد.اين موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که اهداف کیفی به خصوص اگر از جنس فرهنگ باشند ،سالها تحقق آنهابه
طول می انجامد واصوال نیاز به زمان طوالنی دارند .شايد دلیل اينکه دربرنامه های توسعه کشور اهداف مشخصی به صورت مستمر
پیگیری نمی شود ،تغییر فضای حاکم بر برنامه ريزی است که باتغییر حکومتها و ترکیب نمايندگان مجلس تغییر می يابد
،موضوعات جديد ومتفاوتی يه عنوان مسئله وهدف مطرح می شوند وبرنامه ريزان توجهی به اصول و سیاست های فرهنگی
کشور(مصوب  2932شورای عالی انقالب فرهنگی ) نمی کنند.اگر چه اين نکته بدان معنا نیست که اهداف تعیین شده در برنامه
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های توسعه بايدعینا تکرار شوند بديهی است گنجاندن اهداف جديد با توجه به تحوالت و شرايط جديد جامعه ،جزء الزامات برنامه
ريزی است ،اما بحث اين است که اهداف مشخصی نیزبايددر بخش فرهنگی برنامه های توسعه به صورت مستمرپیگیری شوند
.متاسفانه ،عدم استمرار دربرنامه و فقدان نگرش بلند مدت به پديده های فرهنگی ،به تصمیمات انفعالی و زود گذر درجامعه ايران
منجر شده است (صالحی امیری  ،کاووسی  .)24: 2914،اهداف تعیین شده برای بخش فرهنگ در برنامه های توسعه ،عالوه بر آنکه
مبهم و کلی هستند با واقعیت هاو توانمنديها ی کشورمان نیز هماهنگی و سازگاری کمتری دارند برخی از محققان حتی معتقدند:
برنامه ريزی فرهنگی در ايران تخیلی است زيرا در برنامه ريزی ها ،محدوديت های احتمالی درشیوه های عمل ،در میان مدت
ودرازمدت به صورت يک عامل عمده در نظر گرفته نمی شود و اصوال نظامی برای کشف اين محدوديت ها وجودندارد .يکی از
مقتضیات بر نامه ريزی فرهنگی تخیلی ،مشکل نهادی است .براساس اين نوع برنامه ريزی جريان برنامه ريزی نیز به تبع آن شکل
نهادينه پیدا نمی کند .کارکرد اصلی برنامه ريزی توسعه فرهنگی آن است که هدفمند بودن وعقالنیت برنامه را در يک دوره
طوالنی تضمین کند .لذا برنامه ريزی توسعه بايد نهادی شود نهادينه بودن ،برنامه ريزی وسیاست ها راپیش می برد ،اماجلوی انتخاب
سیاست های نادرست را نمی گیرد  .برنامه ريزی تخیلی مانع از اين هدفمندی و عقالنیت است (محمدی  .)292 :2933،نکته قابل
توجه ديگر در اين خصوص آن است که آنچه در عمل اتفاق می افتد ،در بسیاری از زمینه ها متفاوت ازآن چیزی است که در
برنامه ها پیش بینی شده است .تقريبا در هر چهار قانون برنامه توسعه ،يکی از اهداف عمده ،پرهیزاز دولتی شدن امور مربوط به
بخش فرهنگ بود  ،اما آنچه در عمل اتفاق افتاده است ،دولتی شدن بخش فرهنگ است .در قانون برنامه اول ودوم ،دولت برای
تقويت بخش خصوصی فعال در امر فرهنگ ،رونق بازار کاالها وخدمات فرهنگی ،تقويت استقالل اقتصادی اين بخش و افزايش
کمی کیفی تولیدات فرهنگی ،پرداخت يارانه به بخش فرهنگ را در دستور کار خودقرار داد ،اما نحوه پرداخت يارانه ها به گونه
ای بودکه به نظر نم ی رسد اهداف اصلی از پرداخت يارانه تحقق يافته باشد .درخالل اين دو برنامه دستگاه های اجرايی جديدبا
اهداف نو ونانوشته به دستگاه های اجرايی موجود دربخش فرهنگ اضافه شدند وعالوه بر آنکه موجب گسترش دوباره کاری ها و
موازی کاری ها شدند ،اعتبارات بخش فرهنگ نیز بین تعداد بیشتری ازدستگاه های اجرايی توزيع شد(حسینی.)52 : 2912 ،
چارچوب نظری پژوهش

تالکوت پارسونز :پارسونز يکی از جامعه شناسانی است که سعی کرده است تا متاثر از سنت آلمانی به بحث از فرهنگ و ارزشها
بپردازد .نظريه فرهنگ او مرتبط با نظريه کنش است .او کنش را بخشی از خرده نظام اجتماعی و فرهنگی می داند .اوچهار تکلیف
را برای همه نظامها ضروری می داند -2:تطبیق -2دستیابی به هدف -9يکپارچگی -5سکون يا نگهداشت الگو .در تطبیق هر نظام
بايد خودش رابا محیطش تطبیق دهد و در دستیابی به هدف ،بايد يک نظام هدفهای اصلیش را تعیین کند و به آنها دست يابد و در
يکپارچگی بايد هر نظامی ،روابط متقابل اجزای سازنده اش را تنظیم کند .در سکون يا نگهداشت ،هر نظام بايد انگیزشهای افراد و
الگوهای فرهنگی آفريننده ونگهدارنده اين انگیزش ها را ايجاد ونگهداری کند .از نظر پارسونز نظام ها از خاصیت نظم و وابستگی
متقابل اجزا برخوردارند،نظامها گرايش به حفظ خود بخودی نظم يا توازن دارند .نظامها می توانند ايستا باشند يا با يک فراگرد
دگرگونی سامانمند عمل کنند .ماهیت بخشی از نظام برصورتی که بخشها ی ديگر نظام به خودمی گیرند تاثیرمی گذارد ،نظامها
مرزهای محیطشان راحفظ می کنند تخصیص و يکپارچگی برای حالت توازن نظامها ضروری اند نظامها گرايش به حفظ خود دارند
بدين معنا که مرزهاو روابط اجزا با کل را حفظ می کنند ،تنوعات محیطی را تحت نظارت دارند و گرايش به دگرگونی در داخل
نظام را مهار می کنند .پارسونز معتقد است هر نظام اجتماعی بايد چنان ساختار گیرد ،تا بتواند به گونه ای سازگار با نظامهای ديگر
عمل کند و هر نظام اجتماعی برای آنکه باقی بماند بايد از پشتیبانی ضروری نظامهای ديگر برخوردار باشد يک نظام بايد مشارکت
کافی اعضايش رابرانگیزد .يک نظام بايد دست کم حداقل نظارت را بررفتار بالقوه مخرب اعضايش راداشته باشد .وی با تئوريزه
کردن فرهنگ به منزله حوزه يانظامی مستقل ،نهادهای فرهنگی و اجتماعی را از همديگرمتمايز کرده و ضمن اعتقاد به استقالل
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فرهنگ از جامعه ،به لحاظ تجربی معتقد است سیسنم ارزشی مشترک ،پیش فرضهای الزم برای انسجام اجتماعی را فراهم می
آورد .از آنجايی که پارسونز،فرهنگ را به منزله يک حوزه ونظام مستقل از نظامهای ديگر متمايز ساخته است وهمچنین فرهنگ را
برای حفظ نظم جامعه ،مفیدمی انگارد و نقش سرکوبگرانه برا ی حفظ نظم اجتماع داردوهمچنین با توجه به ويژگیهايی که درباره
نظام مطرح کرده است پژوهشگر را برآن داشت تا از نظريه پارسونز درتحقیق خودبهره مند شود .
کارل مارکس :فرهنگ به عنوان نهادی برخاسته از نهاد اقتصاد دانسته می شود .به عبارتی ،فرهنگ را شکل هايی ازساختار برتر
جامعه می پندارند چرا که از اين ديدگاه فرهنگ ،محصول ايدئولوژی جامعه بوده که توسط طبقه حاکم تولید و منتشر می شود
.افکارطبقه حاکم در هر عصری افکار حاکم بر کل جامعه اند يعنی طبقه هايی که نیروی مادی مسلط بر جامعه اند درضمن نیروی
فکری مسلط آن نیز به شمار می آيد طبقه ای که ابزارهای تولیدمادی رابدست دارد  ،برابزارهای تولیدذهنی نیز تسلط دارد ،دولت
صورتی است که افراد طبقه حاکم در قالب آن منافع مشترکشان رابیان می دارند افکارطبقه حاکم همان افکار حاکم بر جامعه اند
.پس قدرت سیاسی وايدئولوژی

برای سرمايه داران،همان کارهايی را انجام می دهندکه آگاهی طبقاتی برای طبقه

کارگر(کوزر .)15-11 : 2912،ل ذا برای فهم فرهنگ الزم است که فهم منافع طبقه حاکم و درنهايت روابط تولیدوزيربنای اقتصادی
آن جامعه را شناخت .بنابراين؛ ازآن جايی که طبق نظر مارکس ،تولیدکنندگان کاال ،تولید کنندگان فرهنگ نیز هستند فرهنگ به
دست سرمايه داران بزرگی ت ولید می شود که در حوزه صنعتی و مالی و تجاری مسلط باشند بنابراين فرهنگ تابع بازار است.
فرهنگ خصلت تعیین کننده ای در نظام سرمايه داری مدرن ندارد .بلکه به بوسیله منافع و سلطه طبقه حاکم تعیین می شود ،يعنی
همواره خصلتی روبنايی دارد .نقش دولت در عرصه فرهنگی نقشی تمام عیار و همه جانبه است .زيرا طبقه مسلط که به عنوان دولت
محسوب می شود .تعیین کننده فرهنگ و تداوم بخش به آن است اما خصلت بازاری و صنعتی بودن فرهنگ ،با توجه به جنبه های
معنوی فرهنگ از اين ديدگاه دچار چالش می شود ،زيرا که ايدئولوژی وفرهنگ در هر جامعه ای رو به نابودی می رود از اين
ديدگاه با مرگ تولید فرهنگی آزاد مواجه می شويم ،زيرا حرف نخست رابازار می زند و همه چیز درگروباالترين سودخواهد
بودکه در اين مفهوم فرهنگ  ،معنای ذاتی خود را از دست می دهد ومانندکااليی به حساب می آيد امادرديدگاه مارکسیستی –
لنینیستی با توجه به آن که اداره اموربايددر هدايت و مسیر برنامه ريزان وفادار به ايدئولوژی مارکسیستی باشد لذا تصمیم گیری در
حوزه فرهنگ به صورت متمرکز بر عهده اين هیئت از برنامه ريزان است ،چرا که دولت به معنای اصلی کلمه ،درمارکسیسم مورد
نکوهش است و شورای حکومتی مسوول برنامه ريزی و تصمیم گیری اجتماعی است .براساس نظريه مارکس که دولت را در
عرصه فرهنگی ،دارای نقش همه جانبه می داند و تعیین کننده فرهنگ می داند و اينکه فرهنگ ،محصول ايدئولوژی جامعه بوده،که
توسط طبقه حاکم (دولت )تولید و منتشر می شود .لذا محقق از اين نظريه در پژوهش خود ،که در زمینه سیاستگذاری فرهنگی
دولت می باشد  ،الهام گرفته است .
فرضیه های پژوهش

به نظر می رسد بین جذب مديران کارآمد وعملکردو سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد.
به نظر می رسد بین وجود مديران مجرب وعملکردو سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد.
به نظر می رسد بین سیاست زدگی مديريت فرهنگی جامعه وعملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجوددارد .
به نظر می رسد بین تعدد نهادهای متولی و عملکردو سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .
به نظر می رسد بین وجوديا عدم وجود دستگاه های ناظر فرهنگی و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود
دارد .
به نظر می رسد بین وابستگی حزبی مسئوالن و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .
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ب ه نظر می رسد بین میزان قابل اجرا بودن دستورالعمل ها و بخشنامه ها وعملکردوسیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود
دارد .
به نظر می رسد بین میزان شتابزدگی در تصمیم گیری های کالن کشور در عرصه فرهنگی و عملکرد وسیاستگذاری فرهنگی رابطه
معنادار وجود .
به نظر می رسد بین نظام مند بودن تصمیم گیری ها وعملکرد وسیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .
به نظر می رسد بین هماهنگی اهداف کمی و کیفی حوزه فرهنگی و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود
دارد .
به نظر می رسد بین روزآمد بودن قوانین وعملکرد و سیاستگذاری فر هنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .
به نظر می رسد بین تعامل سازمانهای فرهنگی با يکديگر وعملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .
روش شناسی

جامعه آماری اين تحقیق کلیه اساتید زن و مرد در دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز،مجتمع
ولیعصر(عج)می باشد که حجم نمونه تعداد  91نفر تعیین گرديدکهاز  21نفر اساتید مرد و  21نفراساتید زن تشکیل شده است و
ازروش نمونه گیری تصادفی وهمچنین ازروش تحقیق پیمايشی استفاده شده است و برای جمع آوری اطالعات ازابزار پرسشنامه
استانداردبهره گرفته شده است  .درمورد پايايی يا اعتماد به سواالت پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است الزم به
ذکر است که آلفای بدست آمده ( )./ 111می باشد که با توجه به اينکه آلفای کسب شده ی شاخص های اين پژوهش ،باالتر
( )1/3است لذا گويه های طراحی شده دارای روايی (پايايی ) الزم است همچنین برای اعتبارسواالت پرسشنامه تحقیق از اعتبار
صوری بهره برديم و نظر کارشناسانه اساتید در رابطه باسواالت مدنظر قرارداده شده است .درتحقیق حاضر از جداول فراوانی و
درصد فراوانی و همچنین با استفاده از آزمون سمیرنف کولموگرف به بررسی هريک از فرضیه ها نیز پرداخته شده است.
یافته های پژوهش

بر اساس نتايج تحقیق و با توجه به نمونه آماری که متشکل ازاساتید دانشگاه می باشند  11/3،درصد از پاسخگويان را اساتیدمرد و
 99/9درصد ازپاسخگويان را اساتیدزن تشکیل داده اند .به لحاظ سن پاسخگويان ،رنج سنی پاسخگويان از  95سال تا  11سال
پراکنده شده است .که سنین 51و  53سال دارای بیشترين فراوانی وبا درصد  29/9می باشند .در بررسی رشته تحصیلی در بین
پاسخگويان نشان داده شد که 59/4درصد از پاسخگويان دارای رشته تحصیلی جامعه شناسی و  51درصد از پاسخگويان دارای
رشته تحصیلی علوم ارتباطات و  21/3درصد از پاسخگويان دارای تحصیالت درساير رشته ها می باشند.نتايج نشان داد که
اکثرسواالتی که پاسخگويان به آنها پاسخ داده اند دارای طیف نزديک به هم است .به طوری که در استخراج آمارتوصیفی مشاهده
شد اکثرپاسخگويان ازپنج گزينه ارائه شده،گزينه (مخالفم )را انتخاب کرده اند .که اين نشان از نزديک بهم بودن طرز تفکر
پاسخگويان می باشد .
فرضیه یک:به نظر می رسد بین جذب مديران کارآمد وعملکردوسیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .يکی از
عواملی که در سیاستگذاری فرهنگی دولت تاثیر گذاراست ،جذب مديران کارآمد می باشد رابطه اين دو متغیر با آزمون سیمرنف
کولموگرف مورد بررسی قرار گرفت نتايج با توجه به سطح معنی داری1/1 25که کمتر از 1/1 4است نشان می دهد ،که بین
گروههای موافق تا مخالف جذب مديران کارآمدونظر آنان درباره سیاستگذاری فرهنگی دولت تفاوت معنادار وجود دارد.
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فرضیه دو  :به نظر می رسد بین وجودمديران مجرب وعملکردوسیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجوددارد
با توجه به رابطه اين دو متغیر ،وجودمديران مجرب و سیاستگذاری فرهنگی دولت که بوسیله آزمون سیمرنف کولموگرف مورد
بررسی قرارگرفته است نتايج با توجه به سطح معناداری1/1 93که کمتر ازسطح معناداری 1 /14است ،نشان می دهد که بین وجود
مديران مجرب و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .
فرضیه سوم  :به نظر می رسد بین سیاست زدگی مديريت فرهنگی جامعه و عملکردوسیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه
معناداروجود دارد.
رابطه اين دو متغیر با آزمون سیمرنف کولموگرف مورد بررسی قرار گرفته است نتايج با توجه به سطح معنی داری1/1 92که کمتر
از سطح خطای در نظر گرفته شده1/1 4می باشد؛ نشان دهنده آن است که بین گروه های مخالف تا موافق سیاست زدگی مديريت
فرهنگی جامعه و عملکردوسیاست گذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .
فرضیه چهارم  :به نظر می رسد بین تعدد نهادهای متولی و عملکردو سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معناداری وجود دارد .رابطه
اين دومتغیرباآزمون سیمرنف کولموگرف مورد بررسی قرار گرفت نتايج با توجه به سطح معنی داری 1/1 23با توجه به سطح
خطای در نظر گرفته 1/1 4می باشد نشان دهنده آنست که بین تعدد نهادهای متولی و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه
معنادار وجود دارد .
فرضیه پنجم  :به نظر می رسد بین وجود يا عدم وجود دستگاه های ناظر فرهنگی وعملکردو سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه
معنادار وجوددارد .
اين فرضیه توسط آزمون سیمرنف کولموگرف مورد بررسی قرار گرفته است وبا توجه به مقدار 1/111که کمتر از سطح خطای
درنظر گرفته شده 1/1 4می باشد لذا (فرضیه )H1مورد قبول واقع گرديد و بین وجوديا عدم وجوددستگاه های ناظر فرهنگی
وسیاستگذاری دولت رابطه معناداری وجوددارد .
فرضیه ششم  :به نظر می رسدبین وابستگی حزبی مسئوالن و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .
اين فرضیه توسط آزمون سیمرنف کولموگرف موردبررسی قرار گرفت و با توجه به مقدار1/224که بیشتر از سطح خطای درنظر
گرفته شد 1/1 4می باشد لذا (فرضیه  ) H1رد می شود که اين بدان معناست که بین وابستگی حزبی مسئوالن وعملکرد و
سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجودندارد .
فرضیه هفتم  :به نظر می رسدبین قابل اجرا بودن دستورالعمل ها وبخشنامه ها وعملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار
وجوددارد .اين فرضیه بوسیله آزمون سیمرنف کولموگرف مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به مقدار1/1 23که کمتر از
سطح خطای در نظر گرفته شده 1/1 4می باشد لذا بین قابل اجر بودن دستورالعمل ها و بخشنامه ها و سیاستگذاری فرهنگی دولت
رابطه معنادار وجود دارد .
فرضیه هشتم  :به نظر می رسد بین میزان شتابزدگی در تصمیم گیری های کالن کشوردر عرصه فرهنگی و عملکرد و سیاستگذاری
فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .
اين فرضیه توسط آزمون سمیرنف کولموگرف مورد بررسی قرار گرفت با توجه به مقدار1/1 2که کمتر از سطح خطای در نظر
گرفته شده 1/1 4می باشد لذا بین میزان شتابزدگی در تصمیم گیری های کالن کشور در عرصه فرهنگی و عملکرد و سیاستگذاری
فرهنگی دولت رابطه معناداری وجوددارد.
فرضیه نهم  :بین نظام مند بودن تصمیم گیری ها و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد .اين فرضیه
توسط آزمون سیمرنف کولموگرف موردبررسی قرار گرفت و با توجه به مقدار 1/1 25که کمتر از سطح خطای در نظر گرفته شده
می باشد .لذا بین نظام مند بودن تصمیم گیری ها و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معناداری وجوددارد .
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فرضیه دهم  :به نظر می رسد بین هماهنگی اهداف کمی و کیفی حوزه فرهنگی وعملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه
معناداری وجود دارد .
اين فرضیه توسط آزمون سیمرنف کولموگرف مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مقدار 1/11 3که کمتر از سطح خطای در نظر
گرفته 1/1 4می باشد لذا (فرضیه  ) H1مورد قبول واقع گرديد و بین هماهنگی اهداف کمی و کیفی حوزه فرهنگی و عملکرد و
سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معناداری وجوددارد .
فرضیه یازدهم  :به نظر می رسد بین روزآمد بودن قوانین و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجوددارد .
اين فرضیه توس ط آزمون سیمرنف کولموگرف موردبررسی قرار گرفت و با توجه به مقدار 1/112که کمتر از سطح خطای در نظر
گرفته شده  1/1 4می باشد لذا بین روزآمد بودن قوانین وسیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معناداری وجوددارد.
فرضیه دوازدهم  :به نظر می رسد بین تعامل سازمانهای فرهنگی با يکديگر وعملکردوسیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار
وجود دارد.اين فرضیه توسط آزمون سیمرنف کولموگرف موردبررسی قرار گرفت وباتوجه به مقدار 1/1 92که کمتر از سطح
خطای در نظر گرفته شده  1/1 4می باشد لذا (فرضیه ) H1مورد قبول واقع گرديدو بین تعامل سازمانهای فرهنگی با يکديگر
وعملکرد وسیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معناداری وجود دارد .
بحث ونتیجه گیری

يافته های حاصل از اين تحقیق دررابطه با عوامل موثر بر سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم نشان داد که بین عواملی چون
مديريت کارآمد و خالق و مجرب و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجوددارد.مارکس نیز در اين خصوص
معتقد است که افکار دولت بر جامعه تاثیر دارد و نقش تعیین کننده درعرصه فرهنگ دارد و فرهنگ ،محصول ايدئولوژی مديران
است .لذا در اين رابطه تحقیقی هم که توسط محمدهادی همايون و نادر جعفری صورت گرفته است نشان داد که مديريت فرهنگی
برای رسیدن به اهداف توسعه فرهنگی بايداز تکنیک ها و ابزارها و روشهای جديد بهره جويندکه سیاستگذاری فرهنگی نیزدر
اولويت اين ابزارها است از نتايج ديگر يافته های تحقیق نشان دادکه بین تعامل سازمانهاو نهادها با يکديگر با عملکرد
وسیاستگذاری فر هنگی دولت رابطه معنادار وجوددارد.در اين خصوص پارسونز معتقد است که نظام فرهنگی با ديگر نظامها بايد
در ارتباط باشد همچنین بین نظام مند بودن تصمیم گیری های دستگاه های ناظر فرهنگی شتابزده بودن تصمیم گیری ها ،روزآمد
بودن قوانین و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه معنادار وجود دارد آنچنان که پارسونز در اين رابطه معتقد است که
نظام ها گرايش به حفظ نظم و توازن دارند همچنین بین اهداف کمی و کیفی و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت رابطه
معنادار وجود دارد دراين خصوص نیز ،پارسونز معتقد است که يک نظام بايد اهداف اصلی اش راتعیین کند .در اين پژوهش
باتوجه به تايید يازده فرضیه از دوازده فرضیه ،که حاصل نظريات91نفراز اساتید جامعه شناسی وعلوم ارتباطات بوده است .حاکی از
آن است که دولت نهم و دهم درعرصه سیاستگذاری فرهنگی با مشکالتی چون ضعف مديريتی ،ضعف در نظارت فرهنگی و قابل
اج رايی نبودن دستورالعمل ها روبروست .همچنین تصمیم گیری ها از نظر اساتید نظام مند نبوده است و شتابزدگی در تصمیم گیری
ها مشاهده می شود و بین اهداف کمی و کیفی هماهنگی وجود ندارد ،سازمانهای فرهنگی تعامل مناسب با يکديگر نداشته است و
در نتیجه وجود مراکز متعدد فرهنگی مقرراتی برای خود دارند که هماهنگی الزم با سیاست فرهنگی کشوررا ندارد ،برنامه ريزی ها
بابرنامه ريزی در حوزه های ديگر ،ارتباطی ندارد و نظام دقیق ارزيابی برای عملکرد ها و سیاستگذاری فرهنگی وجود ندارد .تنها
يک فرضیه که رابطه بین وابستگی حزبی مسئوالن فرهنگی و عملکرد و سیاستگذاری فرهنگی دولت ،رابطه معناداری وجود نداشته
است واين فرضیه موردتايید قرارنگرفته است .
پیشنهادها

-2پیشنهاد می شود که محققان بعدی در زمینه سیاستگذاری فرهنگی به مقايسه دولت قبل و بعد بپردازد .
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-2از آنجايی که پژوهشگر بصورت کلی و اجمالی به مسئله عملکرد وسیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم پرداخته است؛
پیشنهاد می شود که محققان بعدی بصورت جزئی تر و مفصل تر به هر يک از شاخص های فرهنگی پرداخته و آثار و بازتاب
سیاستگذاری فرهنگی در هر يک از اين شاخصه های فرهنگی را مورد بررسی ومطالعه قرار دهند .
-9پیش نهاد می شود که محققان بعدی می توانندجامعه آماری مورد پژوهش را ازمنظر متخصصان امر فرهنگی نیز انتخاب کنند .
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